
 

Številka:  U-I-225/16-15 

Datum:  6. 12. 2017 

SKLEP 

 

Ustavno sodišče je v postopku za preizkus pobude Aleksandra Karakaša, Spodnji 

Duplek, na seji 6. decembra 2017 

 

sklenilo: 

 

1. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 21. člena 

Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 91/09, 33/11, 46/13, 63/13, 69/13 – popr. in 17/15) se zavrne.  

 

2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 193. 

člena in prvega odstavka 73. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, 

št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) se zavrže. 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

A. 

 

1. Pobudnik izpodbija tretji odstavek 21. člena Zakona o sodniški službi (v 

nadaljevanju ZSS) ter drugi odstavek 193. člena in prvi odstavek 73. člena Poslovnika 

Državnega zbora (v nadaljevanju PoDZ-1), ki se nanašajo na postopek imenovanja 

na mesto vrhovnega sodnika. Zatrjuje njihovo neskladje z načelom pravne države (2. 

člen Ustave), ker so nedoločni. Navaja, da ni jasno določeno, kakšen je obseg 

kontrole oziroma katere so tiste okoliščine, ki jih sme Državni zbor preveriti predno 

odloči o predlogu Sodnega sveta. Meni, da lahko preverja le tiste okoliščine, ki niso 

bile predmet preizkušanja že v postopku izbire pred Sodnim svetom. Preverjanje 

ugotovitev Sodnega sveta naj bi pomenilo zanikanje prirejenosti zakonodajne in 

sodne veje oblasti ter s tem kršitev načela delitve oblasti (drugi stavek drugega 

odstavka 3. člena Ustave). Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi v neskladju s tretjim 

odstavkom 49. člena Ustave, ker naj ob tako pomanjkljivo predpisanem postopku 

imenovanja vrhovnih sodnikov v Državnem zboru in s tako širokimi možnostmi 



  

poseganja v ugotovitve Sodnega sveta delovno mesto vrhovnega sodnika ne bi 

bilo dostopno vsakomur pod enakimi pogoji. Pobudnik meni, da so možnosti 

kandidata za imenovanje na mesto vrhovnega sodnika, katerega sodelovanje pri 

posameznem sojenju ni doživelo civilno družbenega odziva, eksponentno večje od 

možnosti kandidata, ki je sodeloval pri sojenju, ki ga je določeno civilno družbeno 

gibanje po prirejenem izboru procesnih dejstev in po lastnem razumevanju ustavnosti 

in zakonitosti ocenilo za protiustavno. Neskladje s 125. členom Ustave utemeljuje z 

navedbo, da pomanjkljiva normativna ureditev postopka imenovanja kandidata na 

mesto vrhovnega sodnika ne preprečuje oziroma ne določa jasnih mej pri odločanju 

Državnega zbora, ki zaradi spoštovanja sodnikove neodvisnosti v postopku 

imenovanja po organu ločene veje oblasti ne smejo biti prestopljene. Pobudnik 

zatrjuje tudi neskladje izpodbijane ureditve s prvim odstavkom 134. člena Ustave, ker 

pomanjkljiva normativna ureditev omogoča, da se v postopku imenovanja na mesto 

vrhovnega sodnika razpravlja o okoliščinah, ki so predmet posebnega varstva 

(sodniške imunitete) in kar z izjemo primerov iz drugega odstavka 132. člena Ustave 

ne sme biti obravnavano. 

 

 

B. – I. 

 

2. Tretji odstavek 21. člena ZSS določa, da o imenovanju kandidata na mesto 

vrhovnega sodnika in njegovi premestitvi odloča Državni zbor na predlog Sodnega 

sveta. Pobudnik takšni ureditvi sami po sebi ne nasprotuje. Zatrjuje le, da je postopek 

odločanja v Državnem zboru pomanjkljivo urejen in v neskladju z zgoraj navedenimi 

ustavnimi določbami. 

 

3. Ustava v drugem stavku drugega odstavka 3. člena opredeljuje načelo delitve 

oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Načelo delitve oblasti ima dva pomembna 

elementa, to je ločitev posameznih funkcij oblasti ter obstoj zavor in ravnovesij med 

njimi. Prvi element zahteva, da so zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti ločene 

druga od druge, kar tudi pomeni, da so organi oziroma nosilci teh posameznih vej 

oblasti ločeni oziroma da niso isti. Drugi element zahteva, da mora med posameznimi 

vejami oblasti obstajati sistem zavor in ravnovesij, s katerim vsaka od njih vpliva na 

drugo in jo omejuje, na drugi strani pa morajo do določene mere med seboj 

sodelovati, saj si sicer ni mogoče predstavljati delovanja sistema državne oblasti kot 

celote. Zato z organizacijskega vidika tega načela velja, da praviloma nosilci 

posameznih vej oblasti ne postavljajo sami sebe, ampak jih na funkcijo postavlja 

ljudstvo neposredno (npr. poslance z volitvami) ali posredno (v postopku postavljanja 

na oblast s takšnimi in drugačnimi pristojnostmi sodelujejo predstavniki drugih vej 

oblasti).1 Konkretna izvedba tega načela je v vsaki posamezni državi tako različno 

izpeljana, da glede takšnih vprašanj, kot je ureditev postavljanja sodnikov ali 

                                            
1 Tako Ustavno sodišče v odločbi št. U-I-83/94 z dne 14. 7. 1994 (Uradni list RS, št. 48/94, in 
OdlUS III, 89). 



  

imenovanje predsednikov sodišč, ni mogoče določiti splošnega pravila. Način, 

kako se vzpostavlja ravnotežje med posameznimi vejami oblasti, oziroma različne 

organizacijske izvedbe načela horizontalne, vertikalne in funkcionalne delitve oblasti 

so tako odvisne od specifične ustavne ureditve vsake posamezne države, ki nastane 

in živi v določenih zgodovinskih, kulturnih in družbenih okoliščinah.2 Načelo delitve 

oblasti torej dopušča zelo različne sisteme imenovanja sodnikov, vključno z vrhovnimi 

sodniki. Ni pa v funkciji izvrševanja tega načela sama ureditev postopka imenovanja 

vrhovnih sodnikov v Državnem zboru. Zato so navedbe pobudnika o neskladju 

izpodbijane ureditve z načelom delitve oblasti iz drugega stavka drugega odstavka 3. 

člena Ustave očitno neutemeljene. 

 

4. Iz načela delitve oblasti izhaja tudi načelo neodvisnosti sodnikov. Člen 125 Ustave 

same vsebine tega načela izrecno ne določa. Nekatere predpostavke sodniške 

neodvisnosti izhajajo iz posameznih drugih določb Ustave – gre za prvi odstavek 129. 

člena (trajnost sodniške funkcije), 130. člen (izvolitev sodnikov), 132. člen 

(prenehanje in odvzem sodniške funkcije), 133. člen (nezdružljivost sodniške funkcije) 

in 134. člen (imuniteta sodnika). V zvezi z neodvisnostjo sodnika kot posameznika sta 

pomembni tako funkcionalna kot organizacijska neodvisnost. Medtem ko se 

funkcionalni vidik nanaša na neodvisnost sodnika pri samem sojenju, gre pri 

organizacijskem vidiku za ustrezno varstvo sodniškega mandata in ureditev samih 

pogojev za opravljanje sodniške službe. Omenjena vidika sodniške neodvisnosti se 

zagotavljata na različne načine, med drugim s pravili o imenovanju in razrešitvi 

sodnikov, o trajnem mandatu sodnikov, o imuniteti sodnikov in o nezdružljivosti 

sodniške funkcije, prav tako pa na sodniško neodvisnost pomembno vpliva tudi 

ureditev sistema izobraževanja in nagrajevanja sodnikov.3 

 

5. Za neodvisnost sodnikov (tudi vrhovnih) je torej lahko pomemben tudi način 

njihovega imenovanja. Vendar je treba pri presoji, ali in kako način imenovanja vpliva 

na sodnikovo neodvisnost (glede na konkretno izpeljavo načela delitve oblasti), 

upoštevati celotno ureditev sodnikovega položaja. Ni mogoče šteti, da med odločilne 

prvine sodniške neodvisnosti sodijo tudi postopkovni vidiki ureditve odločanja o 

(ne)imenovanju vrhovnih sodnikov v Državnem zboru. Zato so navedbe pobudnika o 

neskladju izpodbijane ureditve z načelom sodniške neodvisnosti iz 125. člena Ustave 

očitno neutemeljene.  

 

6. Pobudnik zatrjuje tudi, da je izpodbijana ureditev nedoločna in zato v neskladju z 

načelom jasnosti in določnosti pravnih norm kot enim izmed načel pravne države iz 2. 

člena Ustave. Kot je že bilo povedano, je načelo delitve oblasti pri imenovanju 

vrhovnih sodnikov zaradi zgodovinskih in družbenih okoliščin v slovenskem pravnem 

redu izpeljano tako, da Sodni svet predlaga kandidate za vrhovne sodnike, o predlogu 

                                            
2 Glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-224/96 z dne 22. 5. 1997 (Uradni list RS, št. 36/97, in 
OdlUS VI, 65), 16. točka obrazložitve. 
3 Podrobneje glej odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-60/06, U-I-214/06, U-I-228/06 z dne 7. 
12. 2006 (Uradni list RS, št. 1/07, in OdlUS XV, 84), 62. in 63. točka obrazložitve. 



  

pa odloča Državni zbor kot nosilec zakonodajne veje oblasti. Izbirna in 

predlagalna funkcija Sodnega sveta je nespregledljiva, saj Državni zbor lahko 

imenuje samo kandidate, ki jih je predlagal Sodni svet. Odločitev Državnega zbora o 

predlogu Sodnega sveta je akt politične diskrecije, saj ZSS ne določa nobenih meril, 

ki bi jih Državni zbor moral upoštevati pri svojem odločanju o imenovanju.4 Gre za 

pravno nevezano odločitev nosilca zakonodajne oblasti kot političnega organa, ki je 

usmerjena v oblikovanje javnega interesa na podlagi vrednostnih sodb nosilca te 

oblasti, in ne v presojo najprimernejše odločitve glede na s predpisi že vnaprej 

določen javni interes.5 Zato Državni zbor na predlog Sodnega sveta ni vezan in 

njegov predlog lahko zavrne, ne da bi navedel razloge za svojo odločitev. Glede na 

navedeno so očitno neutemeljene pobudnikove navedbe, da bi moral ZSS določiti, 

kakšen je obseg kontrole oziroma katere so tiste okoliščine, ki jih Državni zbor sme 

preveriti, preden odloči o predlogu Sodnega sveta. 

 

7. Politična diskrecija dopušča razpravo o vseh okoliščinah, za katere nosilec 

zakonodajne oblasti, ki v skladu z načelom delitve oblasti odloča o imenovanju 

vrhovnih sodnikov in ki mu je politična diskrecija zaupana na podlagi demokratično 

pridobljenega mandata za izvrševanje oblasti (volitve), presodi, da bi lahko bile 

pomembne. Seveda pa tudi politična diskrecija ne more upravičiti razprave, ki bi 

pomenila kršenje človekovih pravic ali temeljnih svoboščin. V skladu s 1. členom 

Ustave je namreč Slovenija demokratična republika. Načelo demokratičnosti po svoji 

vsebini in pomenu presega opredelitev državne ureditve kot zgolj formalne 

demokracije, temveč vsebinsko opredeljuje Republiko Slovenijo kot ustavno 

demokracijo, torej kot državo, v kateri je ravnanje organov oblasti pravno omejeno z 

ustavnimi načeli ter s človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami.6  

 

8. Izpodbijana ureditev naj bi bila tudi v neskladju s tretjim odstavkom 49. člena 

Ustave, ker naj mesto vrhovnega sodnika ne bi bilo dostopno vsakomur pod enakimi 

pogoji, saj so možnosti kandidata, katerega sodelovanje pri posameznem sojenju ni 

doživelo civilno družbenega odziva, eksponentno večje od možnosti kandidata, ki je 

sodeloval pri sojenju, ki ga je določeno civilno družbeno gibanje ocenilo za 

protiustavno. Vsak kandidat za vrhovnega sodnika ima pravico, da se pod enakimi 

pogoji kot drugi kandidati, vsak od njih s svojimi izkušnjami in preteklim delom, 

poteguje za zasedbo tega mesta in da se pri odločanju o kandidatih spoštujejo 

                                            
4 V skladu s 3. členom Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12 –
ZUS-1) upravni akti niso tiste odločitve, ki jih nosilci zakonodajne in sodne veje oblasti 
sprejemajo za izvrševanje svojih ustavnih pristojnosti, in tisti akti, ki jih sprejemajo nosilci 
izvršilne veje oblasti in so utemeljeni na politični diskreciji, podeljeni na podlagi ustavnih in 
zakonskih pooblastil. 
5 Primerjaj z B. Zalar v: J. Breznik, E. Kerševan (ur.), Zakon o upravnem sporu s komentarjem, 
GV Založba, Ljubljana 2008, str. 60. 
6 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-109/10 z dne 26. 9. 2011 (Uradni list RS, št. 
78/11, in OdlUS XIX, 26), 6. točka obrazložitve. 



  

temeljna jamstva poštenega postopka, nima pa zakonsko ali celo ustavno 

varovane pravice do zasedbe takega položaja.7 

 

9. Pobudnik zatrjuje tudi neskladje izpodbijane ureditve s prvim odstavkom 134. člena 

Ustave, ker pomanjkljiva normativna ureditev omogoča, da se v postopku imenovanja 

na mesto vrhovnega sodnika razpravlja o okoliščinah, ki so predmet sodniške 

imunitete. V skladu s prvim odstavkom 134. člena Ustave nikogar, ki sodeluje pri 

sojenju, ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal pri odločanju v 

sodišču. Ta ustavna določba se ne nanaša na postopek imenovanja vrhovnih 

sodnikov, zato so navedbe o neskladju izpodbijane ureditve s prvim odstavkom 134. 

člena Ustave očitno neutemeljene.  

 

10. Glede na navedeno je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno 

ustavnosti tretjega odstavka 21. člena ZSS zavrnilo kot očitno neutemeljeno. 

 

 

B. – II. 

 

11. Pobudnik izpodbija tudi prvi odstavek 73. člena PoDZ-1, ki določa, da lahko 

predsedujoči med sejo prekine delo Državnega zbora in določi, kdaj se bo 

nadaljevala, in drugi odstavek 193. člena PoDZ-1, po katerem lahko predlagatelj 

kandidature oziroma njegov predstavnik pred glasovanjem obrazloži predlog 

kandidature. Tudi izpodbijani določbi PoDZ-1 naj bi bili nedoločni in zato v neskladju z 

2. členom Ustave. 

 

12. Pobudnik ni izkazal, kako izpodbijani postopkovni določbi PoDZ-1 neposredno 

posegata v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Zato je 

Ustavno sodišče pobudo v tem delu zaradi neizkazanosti pravnega interesa zavrglo 

(2. točka izreka). 

 

 

C. 

 

13. Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi drugega odstavka 26. člena in 

tretjega odstavka 25. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – 

uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – ZUstS) v sestavi: predsednica dr. Jadranka 

Sovdat ter sodnice in sodniki dr. Matej Accetto, dr. Dunja Jadek Pensa, DDr. Klemen 

Jaklič, dr. Etelka Korpič – Horvat, dr. Špelca Mežnar, dr. Marijan Pavčnik in Marko 

Šorli. Sodnik dr. Rajko Knez je bil pri odločanju v tej zadevi izločen. Ustavno sodišče 

je 1. točko izreka sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovali sodnici 

                                            
7 Primerjaj z odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-198/03 z dne 14. 4. 2005 (Uradni list RS, št. 
47/05, in OdlUS XIV, 22), 9. točka obrazložitve. 



  

Jadek Pensa in Sovdat. Točko 2 izreka je sprejelo soglasno. Sodnica Jadek Pensa 

je dala odklonilno ločeno mnenje.   

 

 

 

 

 

 

 

dr. Jadranka Sovdat 

Predsednica 

 

 

 

 

 
 


